
Week van de Opvoeding 4 t/m 10 oktober 
 

Opvoeden…. Het klinkt zo gemakkelijk maar als je eenmaal kinderen hebt besef je pas hoe moeilijk 

het is. Jij bent opgevoed, je partner is opgevoed. Jullie hebben samen ideeën over de opvoeding. 

En dan… merk je dat het een wel werkt bij je oudste kind maar niet bij je jongste. Ieder kind is ook 

nog eens verschillend. En dan heb ik het nog niet eens over de invloed van anderen: je ouders, 

broers, zussen, vriendinnen, social media en ga zo maar door. 

Ieder jaar organiseert het Nederlands jeugdinstituut de Week van de Opvoeding. Dit jaar is het 

thema:  

Vertel eens…… 

Grijp de week van de opvoeding aan als moment om het gesprek aan te gaan met je buren, familie 

en vrienden. Iedereen heeft een verhaal om te delen.  

Het Nederlands Jeugdinstituut organiseert tijdens de Week van de Opvoeding elke werkdag van 

12.00  tot 12.15 uur een online lunchsessie. Tijdens deze lunchsessie vertellen ze kort iets over het 

welbevinden van ouders. Elke dag met een andere blik. Interessant voor zowel ouders als 

professionals. De lunchsessies zijn online te volgen. Hieronder staan de onderwerpen per dag. 

Maandag 4 oktober: Gevoelsleven en emoties 
Vertel eens… wat het ouderschap met jouw gevoelens en emoties doet. Wat doet het met de band 

met je kind en het geraakt worden door je kind? Wil je meer weten over de invloed van je 

gevoelsleven en emoties op ouderlijk welbevinden? Sluit aan bij de Week van de Opvoeding 

lunchsessie op maandag! 

“Wat ik het leukste vind is als mijn dochter terugkomt van school en ze heeft iets leuks of nieuws 

gedaan, zoals voor de eerste keer van de hoge glijbaan. Die sprankeling! En dat ze dat dan komt 

vertellen, speciaal aan haar papa… Dat is voor mij de kers op de taart”. 

Dinsdag 5 oktober: Vriendschappen en diepe verwantschappen 
Vertel eens… welke mensen zijn belangrijk voor jou als ouder? De mensen om je heen, zoals 

vrienden, familie, je partner, de buurvrouw of pedagogisch medewerker. Wil je meer weten over de 

invloed van vriendschappen en diepe verwantschappen op het ouderlijk welbevinden? Sluit aan bij 

de Week van de Opvoeding lunchsessie op dinsdag! 

Je hebt het er weleens over met collega’s of vrienden en dan zeggen ze: oh dat is normaal dus dat 

komt wel goed. En daar houd je je dan aan vast. 

Woensdag 6 oktober: Voldoening uit ouderschapservaringen 
Vertel eens… hoe ervaar jij het ouderschap? Vol zelfvertrouwen, tevredenheid en de juiste 

opvoedvaardigheden? Of juist een gebrek hieraan? Wil je meer weten over de invloed van 

voldoening uit ouderschapservaringen op het ouderlijk welbevinden? Sluit aan bij de Week van de 

Opvoeding lunchsessie op woensdag.  

Voor de ouders is dat spannend hè, de eerste schoolweek. Je denkt dan: gaat het wel goed? Heeft ze 

wel vriendinnetjes? Doet ze het goed op school? En dan krijg je van school te horen aan het eind van 



de week: het gaat ontzettend goed. Dan heb je als ouder toch het gevoel van: ja, dan hebben we het 

toch goed gedaan. 

Donderdag 7 oktober: Perspectief, inzicht, reflectie 
Vertel eens… op welke manier geeft jouw kind betekenis aan je leven? Een kind verandert je leven, 

en daarmee ook hoe je naar bepaalde dingen kijkt. Wil je meer weten over de invloed van 

perspectief, inzicht en reflectie op ouderlijk welbevinden? Sluit aan bij de Week van de Opvoeding 

lunchsessie op donderdag! 

Er zijn toch ook wel dingen waar je minder bang van wordt. Ik was vroeger echt heel bang voor 

spinnen en insecten. En nu heb ik dat toch minder omdat ik dan denk: ja, nu moet ik wel het goede 

voorbeeld geven! 

Vrijdag 8 oktober: Persoonlijk welzijn en ontwikkeling 
Vertel eens… heb jij genoeg tijd voor jezelf? Naast dat je ouder bent, ben je ook nog een individu. Wil 

je meer weten over de invloed van persoonlijk welzijn en ontwikkeling op ouderlijk welbevinden? 

Sluit aan bij de Week van de Opvoeding lunchsessie op vrijdag! 

De tijd nemen om dingen te doen op de manier die ik eigenlijk zou willen. Ik denk dat ik daar nu meer 

rust in heb. 

 

Meer informatie vindt u op: https://www.nji.nl/ouderschap-en-opvoeden/week-van-de-opvoeding-

2021/webinar-en-lunchsessies  

 

Naast wat het NJI te bieden heeft kunt u bij vragen altijd terecht bij de GGD. 

De telefonische advisering is dagelijks bereikbaar via 050-3674991 

Aan uw school is Sandra Vuijk ( jeugdverpleegkundige 4-12) verbonden, die klaar staat met raad en 

advies. 

E-mail: sandra.vuijk@ggd.groningen.nl 

Telefonisch bereikbaar via:050-3674991 
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